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١ النقابة العامة للمهندسني



  ١مادة  

  مهنة الهندسة املع�رية
  

نسان أين3 كان وحسب3 يحتاج من خدمات وما يزاوله من الهندسة املع3رية مهنة فنية حرة كر-ة بعيدة عن الكسب املادي مجالها التعم" والبناء لإل 
  .نشاط وإنتاج

  
 - املكتبـات العامـة - الدينيـة- اإلداريـة - العالجيـة - التعليميـة ( املنشـآت العامـة – اإلسـكان – وتشمل فروعها هندسة الع3رة لألبنية بجميع أنواعها 

املبـاS التجاريـة   -النـوادي  - املالعـب الرياضـية  - املتنزهات والحدائق العامـة - ات واالحتفاالتقاعات االجت3ع–  املسارح - دور السين3 ) - األسواق
  .الخ …التصميم والتنسيق الداخيل - الهندسة الحفرية-  تخطيط املدن والقرى  -والصناعية

  
  :ويشمل مجالها النواحي التالية وما 
اثلها

 
وطـرح األعـ3ل ىف  - وعمل املقايسات التقديرية أو التثمينيـة - الرسومات التنفيذية وضع التصمي3ت املع3رية وما يلزمها من  - أ

 .وعمل املستخلصات عن األع3ل واستالم املباS عند dام تنفيذها. وإجراء التعاقد عليها واإلرشاف عىل تنفيذها  - املناقصات
 

 .ما يتعلق بالتخطيط العمراS  وجميع تخطيط املدن والقرى، وتقسيم األرايض وتخطيطها ملرشوعات املباS  - ب
 

 .الصوت والضوء داخل املباS العامة - التصميم والتجميل الداخيل - تخطيط وتجميل املساحات والطرق - التحكم ىف البنية  - ت
 

 .تصنيع مواد البناء واملباS سابقة التجهيزات أي املباS املصنعة  - ث
 

 .ت لعمل التقارير الفنية الالزمةالقيام باملعاينات الخاصة باملباS واإلنشاءا  - ج
 

 .القيام باألع3ل الفنية االستشارية  - ح
 

االشرتاك ىف الفصل ىف املنازعات الفنية أو ىف لجان التحكيم ىف املسابقات الفنية أو ىف أية لجان فنية أو ىف أع3ل خاصـة بـالخربة   - خ
 .إذا طلب ذلك األفراد أو الهيئات أو الجهات القضائية

 
  .التصميم والتنفيذ الخاصة بالتعديالت والرتمي3ت وأع3ل الصيانة للمباS واإلنشاءات القيام بأع3ل  - د

 
  املهندس املع�ري

وله إملـام تـام بفـن وعلـوم البنـاء حسـب . املهندس املع3ري هو الشخص املتميز بقدرته عىل التخطيط والتصميم املع3ري والتطبيق االبتكارى والتنفيذ
ويشـرتط أن يكـون حـائزا . ويتمتع بالح3ية القانونية التي تتطلبهـا مهنتـه.ا ويسهم ىف التعم" والتشييد ىف نظام التخطيط العامظروف البيئة ومقتضياته

،�وأن يكـون عضـوا بنقابـة   عىل بكالوريوس ىف الهندسة املع3رية أو ما يعادلها من املـؤهالت الهندسـية األخـرى املعـرتف بهـا بقـانون نقابـة املهندسـ
 .ندس�امله

  
  مهندس مع�ري استشاري

نـة هو الحاصل عىل بكالوريوس ىف الهندسة املع3رية أو ما يعادلها نتيجـة لدراسـة هندسـية جامعيـة أو كليـة أو معهـد هنـديس معـرتف بـه وزاول مه
أو الهيئات الحكومية أو رشكات قطـاع الهندسة كمهندس مع3ري ملدة التقل عن خمسة عرش عاما عىل األقل بأحد املكاتب الهندسية الخاصة أو العامة 

 سـجالت األع3ل أو القطاع الخاص ىف املشاريع الهندسة الكربى، أو بأحد الكليات الهندسية وحاصل عىل درجة أستاذ مساعد وأن يكون اسمه مسـجال ىف
� .املهندس� االستشاري� بنقابة املهندس

  
  املكتب الهنديس االستشاري
ندس إستشـارى أو أكـ� مـن املسـجل� ىف سـجل املهندسـ� االستشـاري� بنقابـة املهندسـ� بغـرض مزاولـة مهنـة الهندسـة هو املكتب الذي يؤسسه مه

� .االستشارية، وأن يكون املكتب مسجال بسجالت املكاتب االستشارية بنقابة املهندس
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مادة 1



  ٢مادة 

  تقاليد مزاولة املهنة لشعبة الهندسة املع�رية 
 

وكل مخالفة dس كرامة املهنـة أو تقاليـدها أو واجباتهـا . املع3ري� لهذه الالئحة فضال عن قانون النقابة ولوائحها يخضع جميع املهندس�  - أ
 .األساسية تعرض مرتكبها للمؤاخذة التأديبية

 
ملقايسـات أو القيـام يقدم املهندس املع3ري كل علمه وخربته وإخالصه في3 يسند إليه من دراسـة املرشـوعات أو إدارة األعـ3ل وتجهيـز ا  - ب

 .باالستشارات التي يطلب منه اإلملام بها
 

 .يجب عىل املهندس املع3ري العمل عىل رفع شأن املهنة وخدمة صاحب العمل والصالح العام وخ" وسالمة املجموعة  - ت
 

يتع� عليه التمسك بها كحـد أد�،  يتقاىض املهندس املع3ري كأجر له من صاحب العمل األتعاب املحددة ىف الئحة األتعاب النقابية والتي  - ث
ويحرم عليه قبول أي أجر أخر من أي جهة أخرى خالف صاحب العمـل عـن نفـس هـذه األعـ3ل، وال يقبـل منهـا أي عمولـة أو امتيـازات 

 .شخصية من أي نوع
 

 :للمهندس املع3ري أن يعمل كخب" أو مستشار سواء أكان ذلك كل الوقت أو بعضه بالرشوط اآلتية  - ج
 

  .عىل أساس املرتب أو األتعاب ال عىل أساس العمولة) بعض الوقت(يتقاىض أجره ىف حالة أن  .١
  

أن ال تكون له سلطة التعامل باسم صاحب العمل، وهذا ال -نع من توقيعه عـىل مسـتندات األعـ3ل التـي  .٢
سـمح لصـاحب وللمهندس املع3ري ىف حالة عمله كخب"ا أو مستشـارا أن ي  قام بها بصفته مهندسا مع3ريا

العمل بنرش اسمه ىف اإلعالنات بطريقة تتفق مع كرامة املهنة وبعيدة عن املبالغة حفاظا عـىل آداب املهنـة 
  .وكرامتها

 
ال يجوز للمهندس املع3رى أن يعرض خدماته أو يقوم بالدعاية لنفسه بطريق اإلعالن أو النرش أو مـا يشـابهها، إال أنـه يجـوز لـه ىف حالـة   - ح

 .أو طلبه االلتحاق بعمل أو موظف� أن يعلن عن ذلك ىف الصحف تغي" عنوانه
 

مدة التنفيذ ك3 أن له الحق أن يضع لوحـة ال تزيـد مسـاحتها   للمهندس املع3رى الحق ىف وضع الفته باسمه ىف مكان ظاهر بالعمل طول  - خ
باسـتع3ل املبنـى، كـ3 أن لـه أن يطلـب   ال ترضـعن ربع مرت مربع تحمل اسمه ىف مكان ظاهر بإحدى واجهات املبنى بعد انتهائه بحيث 

إزالة اسمه إذا أدخل صاحب العمل عىل املبنى تغي"ات من شأنها أن تغـ" مـن صـفته أو تيسـء إىل التصـميم دون ترصـيح مـن املهنـدس 
 .املع3رى

 
ـة ومـا إىل ذلـك مـن عىل املهندس املع3رى أن يتجنب القيام بعمل يتناىف وطبيعة عمله وكرامة مهنته، كالقيام بأع  - د 3ل املزايـدات والسمرس

 .ة املهندس وتقاليد مزاولة املهنةاألع3ل التي تيسء إىل كرام
 

ات -تنع عىل املهندس املع3رى أن يحل محل زميل له ىف عمله بوسائل غ" الئقة بكرامة املهنة وتقاليدها وأال ينسب لنفسه أع3ال أو مؤلف  - ذ
 .للغ"

 
أن يحصل من صاحب العمل عىل تعهد كتا� بأنـه � يسـبق لـه أن عـرض  -بل البدء ىف دراسة أي عمل يوكل إليه عىل املهندس املع3رى ق  - ر

وعليـه أال يبـدأ ىف  -نفس العمل عىل مهندس أخر وجب عىل املهندس الثاS إخطار زميله وشعبه الهندسة املع3رية بخطاب مـوىص عليـه 
اإلخطار للتأكيد من تصفية زميله ألتعابه مع العميل، عىل أنه يجوز ىف حالة االستعجال البدء  مبارشة عمله إال بعد مىض سبعة أيام من هذا

 .مبارشة ىف العمل بعد استئذان رئيس مجلس الشعبة املع3رية
 

ده ألع3لهـم ك3 يجـب أن يكـون نقـ -ال يجوز للمهندس املع3رى أن يقوم بأي إجراء من شأنه األرضار بطريق مبارش أو غ" مبارش بزمالئه  - ز
 .نقدا بناء دافعه الرغبة الطيبة و أن يتقبل بنفس املفهوم النقد الذى يوجه ألع3له

 
ال يجوز للمهندس املع3رى أن يضمن رشوط العطاء أو كشوف الكميات أو مستندات العقود أى رشط يفيد إلزام املقاول دفع أى مبلغ لـه   - س

 .مه3 كانت االعتبارات
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مادة 2



   ٤مادة  

 عابتقدير األت
 

عن جميع األع3ل سالفة الذكر التي نفذ منها أو طلب تنفيذها بواقع نسبة مئوية من قيمة العمل، بحيث ال تقل  - كأجر له -يتقاىض املهندس. ١
سة ويجب أن ينص رصاحة أن املهندس يستحق أجرا مستقال عن وضع التصميم وعمل املقاي - ع3 يأ� وبرشط أن تعهده جميعها إىل مقاول واحد

،�و-كن تقسيم األع3ل إىل أربع فئات ألهميتها وتحدد لكل فئة أتعابا عبارة عن نسبة  وأخر عن اإلرشاف عىل التنفيذ طبقا لالئحة نقابة املهندس
   :معينة من تكاليف البناء بحيث تنقص هذه النسبة كل3 زادت تلك التكاليف وترتاوح نسبة األتعاب

  

• �  . األوىل من األع3لبالنسبة للفئة  % ٩و  %٤ ب

•  �  . بالنسبة للفئة الثانية % ١٠و  % ٥وب

• �  . بالنسبة للفئة الثالثة%  ١٢و % ٩ وب

•  �  .بالنسبة للفئة الرابعة % ١٦و  % ١١وب
 

واإلرشاف  النسب أجر املهندس عن وضع املرشوع االبتدا� والرسومات التنفيذية والنهائيـة وعمـل املقايسـات والعقـود والعطـاءات  وتشمل هذه
  .والعربة ىف تحديد الفئات بالتفصيل �ا جاء ىف الئحة أتعاب نقابة املهندس� الشعبة املع3رية. عىل التنفيذ
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مادة 3



   ٦مادة 

  الترشيعات ومسئولية املهندس القانونية
 

  :عقد املربم ب: املهندس املع�ري واملالك أو رب العملال .١
واملهندس   - إذا أراد شخص تشييد بناء أو ترميم مبنى قائم أو إضافة أدوار علوية أو إدخال تعديالت عليه فإنه يلجأ يف ذلك إ ىل مهندس مع3رى

  .يرشف عىل تنفيذهااملع3ري هو الشخص الذي يضع الرسومات واملقايسات الالزمة القامة البناء و
 

  :طبيعة العقد املربم ب: املهندس املع�ري واملالك أو رب العمل .٢
واملهنـدس املعـ3ري يف قيامـه   - مهمة املهندس املع3ري هي وضع الرسومات واملقايسات الالزمة للبناء ثم اإلرشاف عىل تنفيذ هـذه الرسـومات

وملا كان ىف عمله مسـتقال ال يخضـع إلرشاف أو رقابـة   -ينوب عنه بل يعمل باسمه الخاص بهذه املهمة بعمل لحساب رب العمل فهو ال -ثله وال
  .من جانب رب العمل فإن العقد الذي يربطه املالك أن يكون إال عقد مقاولة

  
    :املقاولة .٣

  .عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل مع� لحساب شخص آخر ىف مقابل اجر دون أن يخضع إلرشافه أو رقابته
  

  :صائص املقاولةخ .٤
  .ينعقد �جرد تراىض طرفيها عليها -عقد رضا�  - أ

  .عقد معارضة كال من طرفيها يأخذ مقابال ملا يعطى  - ب
  .الطرف األول أن يقوم مستقال وباسمه الخاص بإنجاز عمل مع� لحساب الطرف الثاS ىف مقابل أجر -عقد ملزم للجانب�  - ت
  .هو القيام بعمل مع� ىف مقابل أجر األداء الرئييس ىف العقد -عقد وارد عىل العمل  - ث

  

�قتىض العقد غ" أن اعتبار املع3ري مقاوال باملعنى العام ال يعنى أنه ال -كن تخويله الوكالة عن عملية رصاحة أو ضمنا، فأحيانا يخول املع3ري 
بول البناء بعد االنتهـاء مـن العمـل والسـلطة ىف فحـص الذي يربطه بعملية أو العقد الذي يربط هذا العميل �قاول البناء والسلطة ىف معاينة وق

إدخال تعديالت عىل العقد األصيل من رب العمل ومقاول البنـاء بقبـول تسـوية : والشك أن هذه األع3ل -حسابات مقاويل البناء وتسويتها معهم
  الحساب،

  
عن رب العمل ولذلك يحق له أن يعترب وكيال عن صاحب العمـل بالنسـبة واملع3ري إذ يقوم بها إ§ا يفعل ذلك بالنيابة  -تعترب كلها أع3ال قانونية

  .لهذه األع3ل وهذه الوكالة قد تكون ضمنية تستخلص من ظروف الحال
  

 التصمي3ت ال صفة له ىف التعاقد مع املقاول� باسم رب العمل إال إذا كان قد خول ذلك  وتطبيقا لذلك قىض بأن املهندس املع3ري املكلف بوضع
الة عنـه من جانب هذا األخ" وأن تسوية املع3ري للحساب الختامي للعملية مع مقاويل البناء ال يلزم رب العمل إال إذا ثبت أنه خوله سلطة الوك

ة لألعـ3ل ىف ذلك وىف غ"ه من األع3ل القانونية التي تثور �ناسبة البناء، ولكن تخويل املهندس املعـ3ري سـلطة النيابـة عـن رب العمـل بالنسـب
ايسات القانونية ليس من شأنه أن يغ" من طبيعة العقد الذي يربطه ب� الطرف� في3 يتعلق �همة املع3ري األساسية وهى وضع الرسومات واملق

           واإلرشاف عىل تنفيذها فهذا العقد يظل مقاولة وال ينقلب إىل وكالة
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   ٧مادة 

  رضورة تعي) نوع العمل
 

وهـذه . م تعي� العمل ىف العقد نفسه مع مالحظة ما جرى عليه العمل ىف مقاالت املباS من وجود عدة وثائق يكمل بعضها الـبعضيجب أن يت 
  :الوثائق واملستندات هي

 
وهو يتضمن االتفاق الحاصل ب� رب العمل واملقاول ويع� طبيعة العمل املطلوب ويحدد عمل املقاول أو يحيل ىف ذلك عىل  العقد .١

  :لوثائق األخرى، ك3 يحتوى عىل تعلي3ت عامة بالنسبة لطريقة ورشوط التنفيذا
  .االختصاص ىف حالة النزاع أو قبول االلتجاء إيل التحكيم أو القضاء-التسوية النهائية -التفتيش -األقساط املؤقتة -الجزاءات -املدة 

  
  .ويب� األع3ل املطلوبة ورشوط تنفيذها بالتفصيل: دفرت الرشوط .٢

  
  .وهذه هي املقايسة الوصفية. وتتضمن قوائم كميات األع3ل للبناء املراد إقامته واملواصفات الفنية لألع3ل املقايسات .٣

ك3 تتضمن ىف العادة بيان فئات بنود األع3ل كل بند عىل حدة وهذه هـي املقايسـة التقديريـة ويلحـق بهـا أحيانـا قا»ـة باألªـان 
  .بالتفصيل

  
د بها الرسومات التي يضعها املع3ري سواء ىف ذلـك الرسـومات والرسـومات اإلنشـائية ويـدخل ىف ذلـك رسـومات ويقص التصمي�ت .٤

  .املرشوع االبتدا� والرسومات التنفيذية والتفصيلية
  

  .يتم موافقة رب العمل عىل هذه التصمي�ت بتوقيعه عليها
  

ل ىف مجموعها ما تراىض عليه الطرفان بشأن البناء املطلـوب وتظهـر أهميـة ذلـك وجميع هذه الوثائق السابقة تكمل الواحدة منها األخرى وتشك
وقـد يحـدث .. ح� يدعو األمر إيل تفس" للعقد بالرجوع إيل وثائق العملية كلها والتقريب بينها واستخالص إرادة الطـرف� املشـرتكة منهـا جميعـا

محاولة التنسيق والتوفيق ب� ما يبدو متعارضا منها فإن تعذر ذلك البـد مـا ورد ىف  أحيانا أن يوجد خالف ب� هذه الوثائق وىف هذه الحالة يجب
  .بعض هذه الوثائق وطرح ما ورد ىف األخرى

  

�  �فإذا وجد خالف ب� دفرت الرشوط واملقايسة التقديرية وجـب تغليـب أحكـام دفـرت الرشـوط وإذا وجـد خـالف يتعلـق بـالثمن بـ
  .غليب حكم القا»ةاملقايسة وقا»ة األªان وجب ت

  .وإذا وجد خالف ب� الرشوط املطبوعة والرشوط املكتوبة بخط اليد وجب تفضيل األخ"ة �

  .وإذا وجد خالف ب� الرشوط املكتوبة وب� الرسومات وجب تغليب الرشوط املكتوبة �

  رسومات األصغر مقاساوإذا وجد خالف ب� الرسومات بعضها والبعض وجب تفضيل الرسومات ذات املقياس الكب" عىل ال �
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   ٨مادة 

   :كيفية تحديد املتعاقدين لألجر
  

  املهندس املع�ري قد يتحدد مقدما `بلغ مقطوع وقد يتحدد بنسبة معينة من قيمة الختامي النهاZ لتكاليف األع�ل ) أتعاب( إن أجر
  

  :وتدفع قيمة هذه األتعاب املستحقة واملتفق عليها بالعقد عىل دفعات كاآل¬
  

مبلغ عند توقيع العقد مقابل ما قام به املهندس مـن تجهيـزات مسـتندات املرشـوع االبتـدا� ىف حـدود التكـاليف اإلج3ليـة %  ٢٠  - أ
  .التقديرية املقررة للبناء

 
مبلغ عند تقـديم املهنـدس إىل رب العمـل جميـع الرسـومات والتصـمي3ت املع3ريـة واإلنشـائية الخاصـة باملرشـوع وكـذلك %  ٢٠  - ب

مـدة    مي3ت واملواصفات وقا»ة الرشوط العامة أو الخاصة باملرشوع وأنواع املـواد املسـتخدمة ومواصـفاتها وذلـك مـن خـاللالتص
  .تحدد من تاريخ التوقيع، وعىل رب العمل القيام �راجعتها واعت3دها ىف خالل مدة محدودة من تاريخ تقد-ها إليه

  
املسـتندات   وبة بتصـميم األساسـات والرشـوط واملواصـفات وقـوائم الكميـات وجميـععند اعت3د الرسومات التنفيذية مصح%  ٢٠  - ت

وتسليم املهندس نسخة من الرسومات والرشوط واملواصـفات كاملـة بعـد التعاقـد واالعـت3د وذلـك  للبدء ىف تنفيذ املرشوع  الالزمة
  .ب عنه عىل األع3ل املشار إليهاملطابقة ومتابعة ما يتم تنفيذه من أع3ل أثناء املرور للمهندس أو من ينو 

  
  .تدفع للمهندس عىل دفعات أثناء إقامة األع3ل اإلنشائية وتشمل األع3ل الخرسانية وأع3ل املباS حتى إقامتها%  ٣٥  - ث

  
وتـابع يسوى باقي استحقاق املهندس بعد االستالم االبتدا� وطبقا لقيمة ختامي جميع األع3ل التي قام املهندس بوضع تصـمي3تها   - ج

  .تنفيذها �ا ىف ذلك قيمة املوارد واألجهزة املكملة لتلك األع3ل
  

ويحدث أحيانا أن يكلف شخص مهندسا مع3ريا بوضع تصميم البناء ثم ال يتم العمل بهذا التصميم لعدول رب العمل عن إقامته أو لظـروف مـا 
ته عليها وذلك ال يحرم املهندس من حق تقاىض أجره عن وضع هذا التصـميم يجعل تنفيذه مستحيال ك3 لو نزعت الدولة ملكية األرض املراد إقام

أي ىف حالة عدول رب العمل عن املرشوع بدون وجه حق يحصل املهندس عىل أتعابه كاملة عن التصميم وىف حالة حصول طوارئ يجعل التنفيـذ 
  .يحصل املهندس عىل أتعاب بنسبة ما تم من أع3ل.. مستحيال
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   ٩مادة 

  إبرام عقد املقاولة طرق
  

    :امل�رسة 
فمن املسلم به أن للعميل الحق ىف رفض التصميم إذا � ينل قبوله دون أن يكون ملزما .. املهندس املع3ري الذي يكلفه شخص بعمل تصميم لبناء 

يل من املع3ري وضع هذا التصميم وموافقة هذا التصميم وذلك عىل أساس أن طلب العم  بتربير رفضه ولكنه يلتزم بأن يدفع للمع3ري أجرا عن وضع
  . املع3ري عىل ذلك وقيامه فعال �ا طلب منه يعترب عقد مقاولة

  
عقد : ولموضوع إعداد التصمي3ت الالزمة إلبرام عقد مقاولة آخر هو مقاولة البناء والعقدان مستقالن الواحد منه3 عن اآلخر بحيث أن العقد األ 

ولكن ال ينعقد الثاS وهو مقاولة البناء ويستحق املهندس املع3ري أجر عن التصميم الذي ولو � يقبله العميل ما دام � مقاول التصميم قد ينعقد 
يضع التصميم بناء عىل طلب العميل يقوم بعمل من أع3ل الفن عمل فيه ابتكار   يتفق عىل أن يكون وضع التصميم مجانا فاملع3ري فنان وهو إذا

  . لعمل له قيمته ذاتية برصف النظر عن تنفيذهوتجديد وهذا ا
  

  .) يشرتط أن يكون التصميم مقبوال طبقا للحد األد� للعرف الهنديس( ولذلك فإن العميل الذي طلبه يلتزم بأن يدفع أجره إىل املع3ري 
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